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لیخلں احمد خا

ا سفری پٹ کلل:   ال سفرپہ
وں۔ میری یرا نام گلیور ہے۔ میں شمالی انگلستان کے ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہم

ا۔ ہم پانچ والد کاشتکار تھے۔ ان کی تھوڑی سی زمین پر ہمارا پورا کنبہ گزر بسر کرتا تھ
کی ان بھائی تھے۔ میں سب سے چھوٹا تھا۔ ہمارے والدین ہم سب سے بہت محبت کرتے تھے۔

اور ھے تہے رڑھ ن اخراجات روز بروز بیک، لیںرکم حاصل یم تعلھیں کہ ہش تہزبردست خوا
ی کار گر روزڑ کوچھول کاسیں مہیے۔اچرنا ھے کچھ کاب مجکہ ا کیمحسوس ے یہ نیں م

ی۔ئگمل ی رکر نوپ" پلوٹی نیا"از ہجی بحریک اھے مج۔ الکنیں تالش م
طرف ی کی از بحر جنوبہجیں یہ م ١٧٠٠مئى ۔ اھتڈ ری چرپا نام کتان پ کے کپلوٹی نیا

ز یتیں م سمندرے ہیں۔ تکہند ہجزائر شرق الہیں جنھے تے ریجزه منزل وی مار۔ ہواہ ہروان
ی کہ لچوا ہ زیتی دن تو اتنیک ا۔ اھا معمول تکنا روز ٹھایں موجڑی بڑی بے سہ وجں کی واؤہ
شمال کے ) ہیتسمانی عنی(ڈ نیمن لیم وان دہاور ی ئے گر لکل ھکیاور طرف دی سکو کاز ہجه و
۔ اھآتا تہ نارا نظر نی کوئ۔کاپڑرنا کام کو مسلسل ں کمالحویں اس طوفان مچے۔ نپہجا یں م
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ارش ار بھموسال دڑی دن بیک اے۔ ئگمر ی آدمه بارے مارے ہسخت محنت اور خراب غذا س
ان نظر یک چٹو ای کآدمیک اے مارھی ہر ب۔ پھاھآتا تہیں نظر نک کچھ دور دور تھی۔ تہی و رہ
ان چٹس و اکاز ہجے وا نہن یک، لکیوشش کت ہبے کی انچبے ان سچٹو کاز ہجے تان نی۔ کپآئ
ے و لک یشتیک کای آدمے چھے مار۔ ہا گیو ہسوراخ ھی بیں مے ندکے پیاز ہج۔ ماراے ر دپ
۔ایدٹ و اُلی کشتے کاس نھی۔ آفت تیک اھی ا تکیوا ہن یک، لے اتریں ر سمندر مک

یں ن موجیکل ،ھےتے ئگوب ه ڈد ویشا۔ واہا کیا ں کوھیساتی باقے ریمکہ معلوم ہیں نھے یہ مج
ں کہ ویکھر دکا گلیچے نں اؤکی کہ پوشش ے کنیں مھیں۔ تہی جا ریے لے ائٹھاے ائٹھاھے مج
ھے۔تہ نے ہی تگر لپن یزمں اؤپر گ، مہیںب تو نین قریزم

ک زمینخش
ک میرے یں اسی کشمکش میں تھا اور بار بار یہی خوف پیدا ہوتا کہ موت قریب ہے۔ اچانم

چلتا گیا۔ پھر  پیر زمین پر جا لگے۔ اب ہوا کچھ تھم گئی تھی۔ ایک کلو میٹر تک میں پانی میں
ھکن خشک زمین آگئی۔ اس وقت میری جان میں جان آئی۔ شام کے سات بج رہے تھے۔ میں ت

بستی۔  سے چور تھا۔ پھر بھی ہمت کر کے آگے چال۔ مجھے نہ کوئی آدمی نظر آیا نہ کوئی
س پر ویسے بھی میں تھکن کی وجہ سے پورے ہوش میں نہ تھا۔ ایک جگہ میں نرم نرم گھا

لیٹ کر گہری نیند سو گیا۔
ھے سپاہینن
ی۔ میں چت لیٹا یرا خیال ہے کہ میں نو گھنٹے سوتا رہا۔ سورج نکل رہا تھا کہ میری آنکھ کھلم

وں کہ میرے ہوا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ کھڑا ہوجاؤں، لیکن کھڑا نہ ہوسکا۔ کیا دیکھتا ہ
دھ دیا گیا ہاتھ پاؤں ڈوریوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ میرے لمبے بالوں کو بھی ڈوریوں سے بان

ے چاروں تھا۔ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا کہ ڈوریاں بڑی باریک تھیں اور یہ میرے جسم ک
میں ہل تک  طرف ہزاروں کی تعداد میں لپٹی ہوئی تھیں اور مجھے اس طرح باندھا گیا تھا کہ

نہ سکتا تھا۔
ا، یدی ائشور سا سنھے ر مجھی۔ پھتہی رپڑ ر ں پوکھآنی ریمھی دیسپ وھد۔ اھا تپڑت یں چم
ے ریمی ہیں۔ یہ ہرگ نیری سں اٹیونچیر پتمام بدن ے ریمکہ ا گسا لیاب ا۔ ایآہ نظر نکچھ ن یکل

ے سی آدمھے مجه تو وکی وشش ے کی کنیکھدے غور سے نیں مھیں۔ تی ئگآھی ر بے پرچہ
ے نی پہوردہی کی اپسه ا وھا تہنظر آرھے جو شخص مجے۔ ر لمبیٹمٹی نیس ١٥ل ک، گےل
ے۔ئگاور آہی اپاس سپچس یالکے چبعد اس طرح کے اس ۔ اھتے وئہ
یں تیروں کا نشانہ بن گیام
یں یہ سب دیکھتے دیکھتے اچانک خوشی سے چال اٹھا۔ وه سب ڈر کے مارے بھاگ م

ڑی دیر بعد ۔ تھو)بعد میں مجھے بتایا گیا کہ اس بھگدڑ میں کئی زخمی بھی ہوگئے تھے(گئے۔
س نے وه پھر میرے بدن پر چڑھ دوڑے۔ ایک بونا جو میرے چہرے کے قریب آ پہنچا تھا۔ ا

"ہکینا دوگل۔"اپنے بازو اٹھا کر زور سے کہا، 
"۔ناہکیل گنا؟ دوہکی"ا، یجواب دے نں دوسرو

ن یازو زمبیک ر اکا گزور لے نیں مہے ہیں۔ رکہہ ا ه کیوکہ ا یآہیں نیں مھ سمجی کچھ ریم
ک ونیں ٹھلیں کین میزمے نں وہانکہ وا ہاب معلوم ۔ ایر لکا چاونھی ر سر ب۔ پھایلہی ا ٹھاے س
و ں کویان آدمے نیں م۔ اگلے ونہسخت درد یں سر مھے۔ تیے دھ باندے بال ان سے ریر مک

سا یا ھساتکے شور ۔ ایدی ر شور و غل سنائگے۔ پھاھبپٹ سره ن ویکلکی وشش ے کی کنپکڑ
ر یر تپ ھمجه دراصل وی ہیں۔ ئی گو دھبں چایسوئں زارویں ہمں بازوؤے ریمکہ وا ہمحسوس 

ی ئوھے کر مجگ، مےئگس گھاندر ں کے وے کپڑریر میتٹے وٹے چھوی چھئھے۔ کتہے ال رچ
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ر آ ے پرے چہریجو مھے تہے ال رچر یطرف تکی آسمان ی آدمی۔ کچھ وئہیں ہف نیلکخاص ت
ں کہ کہیا ھخوف تھے مجگی۔ لے ونہف یلکتیں مے رے چہریمے ان سھے۔ تہے ر رگر کآ 
۔ایلپ انے ڈھسں وھاتے ہنپو اے کرے چہنیں مے۔ س جائہ گھنیں مکھ آنی ریر میتی وئک
ھی مخلوق نے میز بنائینن

پھر میں نے سوچا خیر اسی میں ہے کہ میں رات تک چپکا پڑا رہوں۔ اندھیرا 
ہونے پر ان ڈوریوں سے اپنے آپ کو چھڑاؤں گا۔ اتنی چھوٹی مخلوق سے 

مجھے کوئی خطره نہیں تھا، لیکن آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ 
میں چپ ہو رہا تو تیر اندازی بھی رک گئی، مگر اس مخلوق کی تعداد بے 

تحاشا بڑھ گئی۔ مجھے کان کے قریب کچھ آواز سنائی دی۔ دیکھا تو وه 
) چان١٨با یتقر(ر یٹمٹی نیس۴۵لوگ لکڑی کی ایک میز بنارہے تھے۔ وه میز کل 

ھے نن ارچتو ی ئگوہار یز تیجب مھے۔ تے تکوسی گھڑے ہآدمھے ار ننچر پاس ھی۔ تچی اون
۔ اھته ادیزیں عمر میں مے مقابلں کے دوسروی آدمیک اے سیں ان مے۔ آئچڑھ ر پاس ی آدم

س اکہ جو ے نڑکے لیک و اٹ کوکاس ۔ اھا تکھن رٹ پہوکخوبصورت اور لمبا سا ے اس ن
"۔ل سانیہرو دگالن"ا، ے کہنے والٹ وے کلمب۔ اھا تکھا رٹھاے ن سیا، زمھا تکے پیچھے کھڑ

ے کوٹ واال آدمیلمب
کی بات سن کر چالیس آدمی آگے بڑھے۔ انہوں نے میری سر کے دوسری طرف کی اس 

کھ سکتا تھا۔ ڈوریاں کاٹ ڈالیں۔ اب میں سر کو ادھر ادھر موڑ سکتا تھا اور ان لوگوں کو دی
ر اس کے پھر لمبے کوٹ والے آدمی نے بولنا شروع کیا۔ وه بڑی روانی سے بول رہا تھا او

بان تو نہیں ساتھ وه ہاتھ سے اشاره بھی کرتا تھا۔ خاصی دیر تک وه بولتا رہا۔ میں ان کی ز
حکم کی تعمیل کرو  سمجھتا تھا، لیکن میرا اندازه یہ تھا کہ وه یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم ہمارے

م تمہیں گے تو ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور اگر بھاگنے کی کوشش کی تھ ہ
ح ان کو مار ڈالیں گے۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، آنکھیں آسمان کی طرف کیں اور اس طر

ہیں ن باتی سیای وئیں کمسمجھانے کی کوشش کی کہ میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں اور 
ه رف اشارطہ کی منے نپ، اںوہا کوھبیں میے کہ لے کے بتانہیں یہ انے نیں ر م۔ پھاں گروک
۔اکی

کھانے پینے کا انتظام
ی دیر بعد ے کوٹ واال آدمی میرا مطلب سمجھ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا اور تھوڑلمب

ہ کوئی ایک سو آدمی میرے جسم پر مارچ کرتے ہوئے میرے منہ تک غذا لے کر آئے۔ ی
۔ غذا میں چیزیں بادشاه نے بھجوائی تھیں، کیوں کہ میری آمد کی اطالع اسے کردی گئی تھی

یل سالم پکوا چڑیا کے سائز سے بڑی کوئی چیز نہ تھی، لیکن لگتا یہ تھا کہ انہوں نے گائے ب
 یک لقمہ بناتا تھاکر بھیجے ہیں۔ لوبیا دال کے برابر مرغیاں بھی تھیں۔ میں دو تین چپاتیوں کا ا

گا۔ وه اور وه لوگ حیرت زده تھے۔ کھانا کھا چکنے کے بعد میں نے اشاروں سے پانی مان
نگا۔ وه دوسرا دودھ سے بھرا ہوا ایک برتن الئے اور میرے منہ میں انڈیل دیا۔ میں نے اور ما

ر وه اتنے برتن الئے، لیکن اب ان کے پاس دودھ نہیں بچا تھا۔ میرے کھانے پینے کو دیکھ ک
ہکینا "خوش ہوئے کہ انہوں نے میرے بدن پر رقص کی محفل منعقد کی اور اونچی آواز سے 

کے نعرے لگاتے رہے۔" دیگل
ه کا خطبادشا
آدمیوں  یرے بدن پر وه اچھل کود رہے تھے تو ایک بار مجھے خیال آیا کہ تیس چالیسجب م

ے نقصان کو پکڑ کر زمین پر پٹخ دوں۔ پھر سوچا کہ کہیں کوئی خطرناک چیز ال کر وه مجھ
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یرا ایک ہاتھ نہ پہنچائیں، اس لیے چپ ہو رہا۔ اگرچہ میں ان کی نظر میں ایک دیو تھا اور م
یڈ کرتے آذاد تھا، لیکن ان کی بہادری داد کے قابل ہے کہ وه ڈرے بغیر میرے بدن پر پر

رہے۔
باس له عمدے نں وہجنھے تی شمار آدمےبھ ساتکے اس ی۔ ت آئیشخصڑی بی وئکبعد کے اس 

خط یک اس اکے پاس ۔ ایب آیقرں کے وکھآنی ریر مچڑھ کر پبدن ے ریمه وھے۔ تکھے ن رپہ
طرف ی کبار شمال مغرب ی ئے کدوران اس نکے و گفت۔ گاہبولتا ره کچھ ر ویدڑی وھت۔ اھت

گہ جو اس ج اھا تہر ره کطرف اشارکی ر ہشے نپاه وکہ ا گیا یبتاھے مجیں بعد م۔ اه کیاشار
ہے کہ م کحیہ ا ه کبادشاکہ ا ھا تے یہ کہد اس نیشا۔ اھر تے پفاصلکے ر یٹلومیک کاے س

ے۔ا جائیجاے ر لہشھے مج
ا، گی ھرا مطلب سمجیشخص مه وے۔ ا جائیدڑ وچھال ھے کھمجکہ ا یبتاے سں اشاروے نیں م
ه ر ویکھ کد۔ یہ اہو ریں چپ ہم۔ اے گا جائیجاے ر لکوا ٹھاھے مجکہ ا ھا اصرار تکر اس گم
ے رنعکے " النیلوم سپپ"ه وے۔ آئی آدمں وکڑنیر سی۔ پھئی گلی چخوشی ت خوشیشخصڑی ب
ر پ ےرے چہریمیں۔ الٹ ڈاں کایورکی ڈطرف یک اکے بدن ے ریمے نں وہانھے۔ تہے ا رگل
یں م بعد۔ اگیوہا درد دور ں کزخموکے جسم ے جس سی سیم جہا مریل یتی ائگز لی چیوئک

یے ، اس لیدوا مال دی والے ند النینیں مے انے کھریمے نں وہانکہ ا ھوا تہمعلوم ھے یہ مج
۔اہسوتا رک تٹے نگھنو ٹھ آیں اور می ئگند آیر نھے پھمج

ڑا چھکڑاب
ہ حکم ھی مخلوق نے بادشاه کو میری آمد کی اطالع دی تھی تو اس نے اسی وقت یجب اس نن

کہا۔ ان کے  دیا تھا کہ مجھے شہر لے جایا جائے۔ بادشاه نے انہیں ایک بڑا چھکڑا بنانے کو
ھے۔ پاس درخت اٹھانے اور کشتیوں کو سمندر میں لے جانے کے چھکڑے پہلے سے موجود ت

لمبا اور  انہوں نے بےشمار چھکڑوں کو جمع کر کے ایک بیڑا بنایا۔ یہ بیڑا کوئی دو میٹر
آمد ی ریم رے پریا جزھے۔ یہ چھکڑتکڑی پہیے س لیبائیچے نکے اس ۔ اھر بلند تیٹمٹی نیس١۵

لوم ۔ پپاھا تچنں پہایہدوران کے ند ینی ریا اور مھوا تہ ہروانے ر سہبعد شٹے نگھار کے چ
۔ ایا دٹر لپس ر اکا ٹھاھے مجے نں وینو سو آدمٹھ آھے۔ تہے ا رگلیے لی اسه وه ا نعرکالن یس

سو ه درنه کے پر بادشاگے۔ پھلٹے نگھن یتیں وا اور اس مہدوران کے ند ینی ریام میہ ک
۔اھر تیٹلو میک کاہ ا فاصلکر ہشے سں اگے۔ یہلے نچنے کھیاسڑے وگھ
طرف یک ای ریمی سو آدمچ انی۔ پئگوہرات یں مے راست۔ واہبعد سفر شروع ں کے وٹنگھار چ

ه و وتں روکوشش ے کی کنگاھبیں ر مگاکہ تاھے تہے رے ده رپہطرف ی سو دوسرچ انپاور 
یں۔ردی کلنے چھسں رویتے نپو اھ کمج

چ نک پہتے فاصلکے ر یٹم١۵٠ے ر سہم شک ہر تپہدو۔ الچر ں پھارواکو کدن صبح ے دوسر
کے  ن اسیکا، لگلے نیکھدھے ر مجکآ یک نزدے ریمه و۔ ایآے ملنے سھ مجه بادشاے۔ ئگ

نا چڑھ اکر اس پبدن ے ریمیں ال میخکے ان کہ ا ھا تہوره ہاندازے سں توکحرں کی رویمش
۔اھتہ مناسب ن
سال ی ئکر گا، مھا مندر تڑبے ا سب سک کاس ملں اہو۔ اھا تکا ریڑا بں کوگہ چھکڑجس ج

۔ اھا تگی نایے چلے کے نہرے ریمے اب اس۔ اھا تہورہیں ہر استعمال نپطور کے مندر ه وے س
ر یٹھ کا بیر ھک کاندر جکے اس ھے مج۔ اھا تڑوچر یٹمیک ر بلند اور ایٹمیک اٹک اپھا کاس 

ه وھی۔ تکھی بنا رے سے لپہ) ہا حلقے کالنیں ڈمں اؤپ(یڑی بیک اے نں وگان لو۔ اھونا تہداخل 
ھی۔ر تیزنجی ر لمبیٹمیک اھ ساتکے اس ی۔ ئی گال دیں ڈر میک پیاے ریم
ی پٹ کی زندگیلل
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لزار ے دن صبح سویرے میں نے اپنے مکان سے باہر نکل کر دیکھا۔ سارا ملک گل و گدوسر
ہ ان کا شہر نہیں نظر آیا۔ بڑے سے بڑا درخت بھی دو میٹر لمبا نہ تھا۔ ایسے لگتا تھا تھا کہ ی

یک بلکہ بچوں کی کتاب میں بنی ہوئی کوئی تصویر ہے۔ میرے مکان سے چھے میٹر دور ا
بادشاه  مکان تھا اور درمیان میں ایک سڑک تھی۔ میں ماحول کے نظارے میں مصروف تھا کہ

ان کی چھت کئی شرفاء اور خواتین کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ پھر وه سب لوگ سامنے والے مک
نے گھوڑے پر چڑھ گئے تاکہ میرا نظاره کر سکیں۔ کچھ دیر کے بعد بادشاه نیچے اتر کر اپ
ہ اس کے پر میری طرف آیا، لیکن گھوڑا بدک بدک جاتا تھا۔ گھوڑے کو ایسا نظر آتا تھا ک
ں رکھا۔ پھر سامنے پہاڑ کھڑا ہے۔ بادشاه گھڑ سواری کا ماہر تھا۔ اس نے گھوڑے کو قابو می

، لیکن اس کے سائیں آ گئے اور وه گھوڑے سے اتر گیا۔ وه میرے ارد گرد چکر لگانے لگا
مجھ سے فاصلے پر رہا۔

چھے آدمیوں کی شرارت
پھر میرے لئے چھکڑوں پر الد کر کھانا الیا گیا۔ وه لوگ چھکڑے میرے قریب 

ہی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ملکہ اور شہزادے سامنے والے مکان کی چھت 
سے دیکھ رہے تھے کے میں کیسے کھاتا ہوں۔

ا ھا تہرے ا درہ پہدستیک ا اں کوہیاپرد سگارد ے ریم۔ اگیال ے چسں اہر بعد ویده کچھ بادشا
ے نپایں د مبعے کے انکھانا ے۔ کھائچنہ پہف نیلکتھے اور مجے آئہ نیک نزدے ریمی وئکہ کتا
کھ آنی ریر میتیک اے۔ الئچر یر تھ پمجے نں وہاور انے آئی آدم۔ کچھ ایٹھ گیر بہباکے ان کم

یں۔ ل پکڑو ں کر اندازویتکہ ا یم دکو حں کداروے رے پہتان ن۔ کپاگیزر ے گب سیقرکے 
م کا حے کنیل دھکیطرف دی ریمہیں انے تان نے۔ کپئیے گلی پکڑ آدمه چھے ر بعد ویدڑی وھت
چھٹے ا اور یا لٹھر اے پکڑ کسھ اتیک ہی ہو اچ کانے پنیں مں۔ و سزا دوکان یں ہی مکہ تا۔ اید
ا گل ےانے کھاسیں مے کہ لئے کے انکھدیہ ا، ے گیلک تہ ر منے کلیں مھ اتے ہو دوسرک
خت سھی تان ب۔ کپخاے چیر زور زور س۔ پھاگلے نپانکر ھر تھتکے خوف ے ماره وں۔ وہ
اس ی ریمگ تمام لو۔ ایدڑ وچھر پن یو زمکسب ے وئے ہراتکمسے نیں ن میکا لھشان تیرپ
۔اکی ھیر بکذے سه بادشایں ا بعد مکاس بات ے نں وہاور انے وئہت خوش ہبے سی ربانہم

ه، اس کے وزیر اور سفیربادشا
ان لوگوں  ه، اس کے وزیروں اور سفیروں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ یہ باتیں بعد میں مجھےبادشا

ا کہ سے معلوم ہوئیں جو میرے دوست بن گئے تھے۔ میٹنگ میں بعض نے یہ خدشہ ظاہر کی
کہ  اگر میں ان کی قید سے نکل بھاگا تو صورتحال بہت خراب ہو جائے گی۔بعض نے کہا

اقے صرف میری غذا سے ملک کی تمام دولت ختم ہو جائے گی بلکہ وہاں رہنے والوں کو ف
ے میں کرنے پڑیں گے۔ بعض نے کہا کہ مجھے مار دینا ہی بہتر ہے اور یہ کام میرے سوت
شکل ہوگا۔ ہو سکتا ہے۔ دوسروں نے کہا اگر مجھے مارا گیا تو میری الش کو ٹھکانے لگانا م

اس کی بدبو سے پورے شہر میں وباء پھوٹ پڑے گی۔ عین اسی وقت جب یہ مشورے ہو 
نہایت  رہے تھے کپتان نے جا کر انہیں بتایا کہ اس دیو نے ہمارے چھے آدمیوں کے ساتھ

وش ہوئے مہربانی کا سلوک کیا ہے اور انہیں زنده چھوڑ دیا ہے۔ اس پر وزیر اور مشیر خ
بارے میں  اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے زنده رہنے دیا جائے۔ بادشاه نے میری غذا کے

میں ان سے  احکام دیے اور چھے دانا آدمیوں کو چنا گیا جو مجھے اپنی زبان سیکھائیں تاکہ
بول سکوں۔
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ه کے پاس میری حاضریبادشا
ن بادشاه یہ کام کی تعمیل شروع ہوئی۔ تین ہفتوں میں میں ان کی زبان سیکھ گیا۔ ایک دان اح

ے اس سے دیکھنے آیا کہ میری تعلیم کیسی ہو رہی ہے۔ میری اس سے مالقات ہوئی تو میں ن
"میں اس پر غور کروں گا۔"کہا کہ مجھے آزاد کر دیا جائے۔ اس نے کہا، 

م اجازت دو تو ر تگاے۔ ا جائیلے له ا جائزکمال ے ارھتمں وہتا ہایں چم"ا، ے کہنه ر بادشاپھ
اس ے پارھتمه ہے کہ خطرھے یہ مجں کہ وکی، ںج دوھیبے لئکے ام کاس ہی اپسیں کچھ م
"کے۔سچ نپہف یلکو تں کوگلوک کے ملے ریمے و جس سہ ہز نی چیسیای وئک

"۔اں گاؤکھو دں کویآدمپ کے آیں زچیتمام ی نپایں م"ا، ے کہنیں م
پ ائپ، کبٹ نسل، نوپاس ے پریمی۔ لی تالشہ جامی ریمے نں وہانے۔ آئی دن دو آدمے دوسر
یں۔بنائیں ریتصوکی سب ے نں وہان۔ الکنہ شمچاور 

یرا گمشده ہیٹم
لکھا تھا جو  یک دن بادشاه میرے پاس بیٹھا تھا۔ ایک آدمی ایک رقعہ الیا۔ یہ ان لوگوں نےا

یک بہت بڑی اس جگہ گئے تھے جہاں میں پہلے دن سویا ہوا پایا گیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ ا
کہ اس  کالی سی چیز وہاں پڑی ہے جو ایک جھونپڑی کے برابر ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا

ا خیال ہے کہ کا نہ کوئی دروازه ہے نہ راستہ۔ اس سے کوئی آواز بھی نہیں آئی۔ اس لیے ہمار
وئی چیز اس میں کوئی درنده وغیره نہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ اس پہاڑ جیسے انسان کی ک

دیں گے۔ ہے۔ اگر بادشاه سالمت ہمیں پانچ گھوڑے بھجوا دیں تو ہم اس چیز کو شہر پہنچا
را یمه ا وھچاکہ ا یال آیخھے مجیک ای۔ یکآئہ نیں مھ بات سمج۔ اہتا رچسوک ر تیدیں کچھ م

ے لگا۔ اکسہ ا نٹھاے اسکہ ا ھوا تہا ھکاس قدر تیں ا اور مھا تپڑر یں گمی انه پد ویشا! اگوہیٹ ہ
راخ طرف دو سوں دونوکے ن اب اس یکا، لھتہیٹ ا چھاے۔ یہ آئے لے اسڑے وچ گھانپدن 

ہیں نجھیں تی زارں گایرسے اور ان سھے تے کیے نں وگسوراخ ان لوھے۔ یہ تہے نظر آ ر
۔اھوا تہا ٹاے ول سھدھے۔ ہیٹ تے آئے لں اڑے یہوے گھتچنے کھیتچنکھی
ہی فوجشا

سے  گلے دن شاہی فوج میرے مکان کے سامنے سے مارچ کرتی ہوئی آئی۔ بادشاه نے مجھا
یری دونوں کہا کہ میں اپنی دونوں ٹانگیں کھول کر کھڑا رہوں۔ تمام فوج مارچ کرتی ہوئی م

فوج تھی۔ ٹانگوں کے بیچ میں سے گزری۔ اس وقت اس میں تین ہزار سوار اور تین ہزار پیدل
یرے لیے شاہی قانونم

قانون تیار  ے دنوں میں بادشاه اور اس کے مشیروں نے جائزه لے لیا تھا اور میرے متعلقاتن
وں گا تو کر لیا تھا۔بادشاه نے اپنے فرمان میں لکھا اگر میں اس کے احکام کی تعمیل کر

:مجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ قانون کی خاص خاص باتیں یہ تھیں

۔اے گجائہیں ر نہباے سک ر ملیبغکے اجازت ی مارہانسان ڑ اپہ٭ 
یں م رہشے اجازت سی ماره ہجب و۔ اگوہیں ہداخل نیں ر مہشکے اجازت ی مارہر یبغه ٭و
م کا حاور تیں گے جائے لیں چمں روے گھنپاگ تمام لوے لٹے پہنگھدو ے ا تو اس سے گآئ
ہیں گے۔ریں مں روے گھنپای ثان
۔ایٹے گلیں ان مہ ا اور نے گجائیں مں توہ کھین۔ اے گلچر ڑک پصرف سه ٭و
ا ڑوی گھئوکا ی یآدمی وئکو کا کت یرعی مارکہ ہا کھے گال ریا خکاس بات ه وقت وے لتچ٭ 

یں مں وھاتے ہنپاہیں انه اور وے ال جائہ کچنے سں روکے پیا اس چھکڑا یر سوار ی گھوئکا ی
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۔اے گائٹھاہیں نھی ب
۔اے گرکمدد یڑے کی بی فوج اور بحری مارہخالف کے و کفسے بله ریجزه ٭ و
مدد  ں کیمزدوروے ماریں ہمے انٹھر اھتیے پلے کے وار بنانیرد دکے گباغ ے ماره ه٭و

۔اے گرک
ے گی۔جائی برابر غذا دں کے ویآدم ١٧٢٨ے مارے ه٭ اس

کہ ا ھا تیاگحساب لے یہ نں فاضلوں عالموی پٹ کے للہے۔ بات قابل غور یک ایں اس قانون م
ی عنہے ینا گ ١٧٢٨ے اور حجم ان سہے برابر ں کے ویآدمه بارں کے اہرا قد ویم

١٢x١٢x١٧٢٨= ١٢
ے فسکو سے میری جنگبل
ہر دیکھنے یں نے بادشاه کے اس فرمان کو تسلیم کر لیا۔ مجھے آزاد کر دیا گیا۔ میں نے شم

میں شہر  کی اجازت چاہی۔ چناں چہ شہر کے لوگوں کو بادشاه کی طرف سے حکم سنا دیا گیا۔
جھے کی سڑکوں پر سے بڑی احتیاط سے گزرا۔ تمام لوگ کھڑکیوں اور چھتوں پر چڑھ کر م

رف دیکھنے لگے۔ جہاں دو سڑکیں ملتی تھیں وہاں شاہی محل واقع تھا۔ اس کے چاروں ط
ہت خوبصورت باغ تھا۔ میں باغ میں لیٹ کر مکانوں کا جائزه لینے لگا۔ مکان مجھے ب

خوبصورت نظر آئے۔ ایک کمرے میں مجھے ملکہ اور کچھ شہزادے نظر آئے۔ وه مجھے 
ے طور دیکھ کر خوش ہوئے۔ اس وقت ملکہ نے کھڑکی سے ہاتھ باہر کیا تاکہ میں احترام ک

پر ان کے ہاتھ کو بوسہ دوں۔
ڈا کہاں سے توڑا جائےان
سیانا اور  تھا۔ وه بڑا سمجھدار،" ریل ڈریسل"ی پٹ کے بڑے آدمیوں میں ایک آدمی کا نام لل

یں اور بادشاه کا قریبی دوست تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے ملک میں دو جماعتیں ہ
 دونوں میں مدت سے جھگڑا چل رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک جماعت نے ایک

پر  غیر ملک یعنی جزیره بلے فسکو سے ساز باز کر رکھی ہے اور اب وه اس ملک کو ہم
تو وه  حملہ کرنے کے لیے لے آئے ہیں۔ ان کے جہاز تیار کھڑے ہیں۔ جب ہوا موافق ہوگی

ات پر آخر جھگڑا کس ب"بحری بیڑا لے کر ہم پر حملہ کردیں گے۔ میں نے اس سے پوچھا، 
"ہے؟

ی ک کنویک بارکی و اس ڈے کانی ہے کہ تیہ کہجماعت یک اہے کہ ا یبتاھے مجے اس ن
ی مارہجماعت جو ی دوسری ہے۔ حامھی به مارا بادشاہا ے کاس رائہیے۔ اچنا ڑتوے طرف س
ے۔ ہیاچنا ڑتوے طرف سے کی سرڑے و بڈے کا، انگوہیں ہسا نیای ہے کہ تہے کہمخالف 

کچھ تعلق مے ریمے و والکفسے بلکہ ا یبتاے اسے نیں م۔ اگیاس ه کے پبادشایں دن مے دوسر
ی۔ بتائ ےال اسی چنپاے نیں ر مں۔ پھجاؤے ریجزکے ان یں تو مپ کہیں ر آگاے۔ جانتہیں ن

ی بحر ی پٹ کےللیں ر می۔ پھرلکر منظور یتدبی ریوا اور مہت خوش ہر بکسن ه یہ بادشا
 راگہتنا ی کانپان یدرمکے و کفسے اور بلی پٹ للکہ ا کیمعلوم ے یہ مال اور ان سے سں تانوکپ

ی ضبوط رسمیک ایں مہے۔ ر یٹدو مے سی ڈیڑھ رائه گہادیزے سه ادیزکہ ا یبتاے نں وہانہے۔ 
۔اگیاتر یں ر سمندر مکاتار ے جوتے نپر اور اے کل

کے چالیس بحری جہازوں پر قبضہدشمن 
وگوں ھے گھنٹے میں میں بلے فسکو پہنچ گیا۔ ان کے بحری جہاز تیار کھڑے تھے۔ جن لآد

ے نے مجھے دیکھا انہوں نے پانی میں چھالنگ لگا دی۔ میں نے رسی لے کر جہازوں ک
۔ میرے چاروں طرف گھوم کر ان سب کو باندھ دیا۔ اس دوران وه مجھ پر تیر پھینکتے رہے

اپنا چشمہ  ہاتھوں اور چہرے پر تیر لگے۔ مجھے اپنی آنکھوں کا بڑا خطره تھا۔ اس لیے میں
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سی کا سرا ساتھ الیا تھا۔ چناں چہ میں نے چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگا لیا۔ اب میں نے ر
و پکڑا اور جہازوں کو کھینچنا شروع کیا اور اس طرح بلے فسکو کے چالیس جہازوں ک

کھینچ الیا۔
ھے۔ تے تکا سہی کیر ه کن ویکا، لکیار ہا اظہ کسخت غم و غصے نں وگلوکے و کفسے بل

ر یر تپن ا جیاگر لپل ان مقامات یخوشبودار ته وے نیں ا تو مگیوہر ہباے سے خطریں جب م
۔اگلے لنچطرف ی پٹ کی ا اور للیاتار دہ شمے چنیں مھے۔ تگے ل

ه ناراض ہو گیابادشا
تو نہ دیکھ  یں تو چوں کہ گہرے پانی میں ڈوبا ہوا چل رہا تھا، اس لیے للی پٹ والے مجھےم

ال آرہا سکے، مگر انہیں وه چالیس جہاز آگے بڑھتے نظر آرہے تھے۔ جنہیں میں کھینچتا چ
از سے کہا، تھا۔ جب میں للی پٹ کے قریب پہنچا تو پانی سے باہر نکال اور میں نے بلند آو

"للی پٹ کا بادشاه زنده باد"

ک دشمن مل یںم۔ آؤے لھی از بہجی ر باقکتم جا "ا، ے کہسھ مجے اس ن۔ واہت خوش ہبه بادشا
"ں۔وہتا ہاچرنا کو غارت ک

"یں۔رک کسلوے یہ سں وگآزاد لوپ آہیں کہ نٹھیک بات تو یہ "ا، ے کہنیں م

ے مشورے کے مارنھے مجے سں رویاور مشں رویر وزپھا اور گیوہناراض ه ر بادشاپاس 
گے۔لے ونہ

کی گفتگوامن 
ئیں۔ ین ہفتے بعد بلے فسکو کی چھے ممتاز شخصیتیں امن کی درخواست لے کر للی پٹ آت

وه بلے  بادشاه نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور ان کی گزارشات کو غور سے سنا۔
ور فسکو کے بڑے آدمیوں میں سے تھے۔ ان کے ساتھ پانچ سو آدمی بطور مالزم، منشی ا
جواب  مددگار آئے تھے۔ ہر شخص نے گھنٹوں خطاب کیا۔ پھر للی پٹ کے لیڈروں نے ان کا

و اور للی پٹ دیا۔ ان کے ساتھ بھی چھے سو آدمی تھے۔ آخر امن کا معاہده ہوگیا اور بلے فسک
اصل کے چھے لیڈروں نے اس پر دستخط کردیے۔ للی پٹ والوں نے خاصی زمین اور جہاز ح

ونوں کر لیے اور بڑے فائدے میں رہے، مگر اس سے امن قائم ہوگیا اور ایک بار پھر د
آپ زیاده  بادشاہوں میں دوستی قائم ہوگئی۔ میں نے للی پٹ کے لیڈروں کو سمجھایا تھا کہ

وں نے چیزوں کا مطالبہ نہ کریں۔ انہوں نے میرے مشورے کی قدر کی۔ بلے فسکو کے لیڈر
ھے اپنے ہاں یہ بات اپنے بادشاه تک پہنچائی۔ اس نے خط لکھ کر میرا شکریہ ادا کیا اور مج

آنے کی دعوت دی۔
یرے لیے خطرهم
ے باہر ی پٹ کے بادشاه کے فرمان میں یہ درج تھا کہ میں ان کی اجازت کے بغیر ملک سلل

گے۔ میں نے  نہیں جاسکتا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں اجازت مانگوں تو انکار نہیں کریں
ر مجھ سے یہ بات بادشاه کے دوستوں سے کہی تو بعد میں مجھے پتا لگا کہ بادشاه اس بات پ

ناراض ہیں۔
ہیں یہ ان ۔ویں ہمے تم اب خطرکہ ا ے کہسھ مجے ا اور اس نیر آیمشیک ا اه کو بادشاکشام 

ہ ہے کا یم دکحے نه بادشاگے۔ و ڑلے م سے ہطرف سکی و کفسے بلۀ ریتم جزہے کہ ر ڈ
ے۔ ا جائیمار دھے اور اس طرح مجے جائی ردکغذا بند ی ری، میںجائی ال دکنکھیں آنی ریم

در سمنکے ر کے ٹکڑے ٹکڑے کالش ی ریبعد مے کے مرنے ریمکہ ا یم دکحھی بے یہ اس ن
ے۔ا جائیال دیں ڈم

ان ھے مج رں۔ پھروکا عالج کیا کاب ان کہ ا گلے نچسویں یہ جال اور می را جیر مکسن یہ 
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ن یک، لںہیوقوف ضرور ےبگ لوکہ کچھ ا یں کہدل مے نیں ا اور میال آیا خں کویربانہمکی 
کچھ  ےسیں ان مھیں۔ تکھی لیں تابی کئے کنں عالموکے ان ہیں۔ وقوف نےبگ ہی لوے سار

ھی۔تیک ت بارہر بیتحرکی ان ھیں۔ تھی پڑھی بے نیں م
ہ ، نیںائدے سیں طرح بائں کی عربوہ ، نےتکھلہیں نیں دائے سیں طرح بائپ کی ورگ یلویہ 
ر یحرتکی ان ۔ رپاوے سیچے طرح نکی ج کیاسہ ہی کاور نیچے نے ر سپطرح اوں کی وینچی
ی۔وئٹھی ہو ایں کدائی وئھکی ہو جیں کبائی۔ وتچھی ہطرح ترں کی ز عورتویرگان
ی پٹ میں زندگی اور موتلل

ہم یہ کہتے ہیں کہ انگلستان میں اچھے کاموں کا صلہ اور جرموں پر سزا 
دی جاتی ہے، لیکن ہم نے سزا پاتے ہوئے تو لوگوں کو دیکھا ہے، صلہ پاتے 
ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس بات کا للی پٹ والوں سے ذکر کیا 
تو وه حیران ہو گئے۔ ان کے ملک میں اگر کوئی شخص یہ ثبوت دے دے کہ 

دنوں میں کوئی قانون نہیں توڑا تو اس کو نقد انعام دیا جاتا ہے  ٧٣اس نے 
اور اسے قانون کا احترام کرنے والے کا خطاب دیا جاتا ہے۔ ان کی زبان میں 

کہا جاتا ہے۔" اسنیل پال"اسے 
یے ہاچو کر شخص ے ہیں کہ ہتکہوشن ی پللے ہیں۔ تکہوشن ی پو للں کوگلوی پٹ کے لل

بدل ے ور اساہے وتا ہبرا قانون ه تا وکجا سہیں ا نھجو قانون سمجھے۔ و سمجکقانون ه وکہ 
ور ایچے ا سر نکوقت اس ے رتکدفن ے تواسہے وشن مرتا ی پللی وئکجب ہے۔ ا جاتا ید
ز چیر کی ہا یبعد دنں کے نوہیزار مه ہارہے کہ گیال یا خکان ی ہیں۔ جاتکھی ر رپاوگیں انٹ

ے جائ وہر پاوہ ا حصّ یچے کاور نیچے نہ ا حصّ کر پاوکے ن یاس وقت زمے گی۔ و جائه ہزند
۔اٹھے گا اھدیاس وقت سه اس طرح مرد۔ اگ

اور یں الیں ڈزی چیاور دوسرکپڑے تمام یں اس م۔ ایاز لہا جڑبیک ا اه کبادشاے نیں ر مپھ
ہ ا راستکر ہشے نں وہجنے ملی دو آدمھے مجں اہو۔ ایآے و لکفسے بلۀ ریوا جزہتا چنے کھیاس
ے۔آئے ملنے سھ مجکہ اور مله ا بادشاکو کفسے بل۔ ایاکھد

اندر ے کاس یں مکہ ا ھتہ ان نکا مڑاتنا بں اکے ہن ان یکلکی خاطر تواضع ی ریمے اس ن
۔اہر سوتا رہباکے ان کر مکال ڈر پاوٹ وکنا اوور پو اکرات یں مے ، اس لئںوہر

پسیوطن وا
تی یک دن میں اس جزیرے کے شمال مشرقی کنارے کی سیر کر رہا تھا کہ مجھے ایک کشا

ب آ گئی۔ وه نظر آئی۔ میں جوتے اتار کر پانی میں داخل ہوگیا۔ تھوڑی دیر میں وه میرے قری
یس بڑے الٹی ہوئی تھی۔ میں فورا بادشاه کے پاس گیا اور اس سے درخواست کی کہ مجھے ب

گئے۔ انہوں  جہاز اور دو ہزار آدمی دیے جائیں تاکہ میں اس کشتی کو خشکی پر الؤں۔ جہاز آ
د ہی اس نے ڈوریاں لے کر کشتی کو باندھ کر اتھلے پانی کی طرف کھینچا۔ پھر میں نے خو

یں ر مہشے اسیں مھی۔ ح سالم تیل صحکبالی شتیہ کا یکھدے نیں م۔ ایر دکا ھدیر سکو پلٹ ک
ه بادشاے نیں مھی۔ برابر تڑ کے ایے یہ پہلکے ان ں کہ وکی، ےآئے نیکھدے اسگ لو۔ ایآے ل

ی دیں زی چیغذا اور دوسرھے مجں۔ وہتا ہاچس جانا پوطن وایں مکی کہ درخواست ے س
ھے مجے ن ںوہر انگ، میر لی کاریتی کی سپوای جلدی اتنے نیں مکہ وا ہافسوس ے اسیں۔ جائ

کی چھے ن اے نیں مکی۔ مدد یں مے اتارنیں و سمندر می کشتکاور یں دیں زچیر یگغذا اور د
ی آدمی ئوکا کر ان گا، مں گاؤکھو دں کوگلوکے وطن ے نپاکھیں کہ ریں می شتھی کبیں ائگ
۔واہ ہار نیر تے پآنھ ساتے ریم

را یم۔ اکہالوداع ھے مجے نکہ اور مله بادشا۔ واہ ہروانے سں اہویں و مک ١٧٠٢ی م مئیک
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یک ایں م ےراست۔ اں گطرف جاؤے کی ناری کشمال مشرقڈ کے نیمن لیوان دیں مکہ ا ھته اراد
کھی ریں میٹ ے ہنپاے نیں م۔ اھاز تہا جکلستان گان۔ یہ ایا لٹھاھے مجے جس ن۔ اگیاز مل ہج
یک اھے مجیں ہی از مہج۔ اھتی ا آدمچھا اڑتان بکپا کاز ہاس جیں۔ ائکھدہیں انیں ائی چھے گوئہ
موجود ں یاز مہو جیک کاے سیں مں ویای گوئی ہالئے سے ریجز۔ م مالیر ولپیٹرانا دوست پ

۔ایدیچ ر بپمت یقڑی بے نیں لستان مگانے نیں و مچ کانی پباق۔ ایا لے کھنں وہوچ
*****

ا سفریگ کنگ نڈبراب :   دوسرا سفر
یر اور یں للی پٹ سے وطن واپسی پر خوش حال ہوگیا تھا۔ میں نے ایک مکان خرید لیا۔ سم

انہ ہی میں ایک جہاز پر جزائر شرق الہند رو ١٧٠٢سفر کا شوق مجھے بیٹھنا نہیں دیتا تھا۔ 
فان آیا اور ہوگیا۔ میرا خیال تھا کہ میں وہاں تجارت کروں گا۔ مولوکا پہنچنے سے پہلے طو

ےبسی اس نے جہاز کو مشرق کی طرف دھکیل دیا۔ نہ جانے ہم کہاں پہنچ گئے۔ ہفتوں تک ب
ہو گیا۔ آخر  کے عالم میں سمندر میں تیرتے رہے۔ غذا تو جہاز میں موجود تھی، مگر پانی ختم

الش میں ایک دن طوفان رکا اور ہمیں زمین نظر آئی۔ کپتان نے چند آدمی تازه پانی کی ت
بھیجے۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔

یک نامعلوم ملکا
ور چلے ہاں ہم اترے تھے اس کے قریب نہ دریا تھا اور نہ کوئی چشمہ۔ اس لیے ہم ذرا دج

رف گیا۔ گئے۔ پھر بکھر گئے تاکہ ہر کونے کو دیکھ لیا جائے۔ میں جنوب کے پہاڑوں کی ط
یں سمندر م از دورہر جگال مچطرف وہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں واپس جہاز کی 

ھے۔ تہے طرف جا رکی از ہجے سی زیتڑی سوار بیں می شتیک کاگ لوے دوسر۔ اھا تچکجا 
خلوق ان ب میب و غریعجیک ا ایکھدے نیں مکہ ا ھتہی واال ے نیآواز دہیں انے زور سیں م

کی ر ر سمندگا، مھتک تں نوں گھٹنوکے گھٹاس ی انھی۔ پتہی ل ریں چسمندر مکے پیچھے 
ٹ لیں پم کی۔جا سہ طرف نی کی شتکمخلوق اس ه وھیں کہ تیں انچٹدار ک اس قدر نویں مہہ ت
۔اھا تے گیلیں پہمں اہا جگاھطرف بں کی وڑاپہر ان ک
یو لوگد

کچھ دور آگے مجھے ایک سڑک نظر آئی۔ میں اسی پر چلنے لگا۔ اس کے 
دونوں طرف گھنا جنگل تھا۔ میں نے درختوں کو بغور دیکھا تو مجھے معلوم 

ہوا کہ وه درخت نہیں مکئی کے پودے ہیں، مگر اونچائی میں درختوں جتنے۔ 
میٹر تھی۔ اب یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ دراصل سڑک  ١٢ان کی بلندی 

نہیں دیوؤں کی پگڈنڈی ہے۔
ٹ ای کئکرد مگارد ے ریمگ و لویدکہ یہ وا ہمعلوم ۔ ایدی شور سنائک خوفناھے مجک انچا

ے زور سے نیں مے ر سے کے ڈلنے کچر تلکے پیاس ۔ اھا تہطرف آری ریمیک اہے ہیں۔ ر
۔ اگیظر آنھی بیں مے ا تو اسیکھر دھر ادھاد۔ اک گیاور ری خ سنی چیریمے اس نی۔ خ مارچی

ے ر اس نے ہیں۔ پھتیکھو دکر چھا مٹی یونی چیسکم ے ہسیا جیکھدے سیاھے مجے اس ن
ے ن سیمزیں م۔ اکھر رے پفاصلکے ر یٹن میتے سں وکھآنی نپر اکا ٹھایں مں ویلگانھے مج
کہیں ا ھر تھے ڈمجھی۔ تہی جا ری لکجان نی ریمے خوف س۔ اھر تی پبلندکی ر یٹس میباً بیتقر

مت ھے جمکہ ا کہر ڑ کجوھ اتے ہنیں مے۔ دہ مسل نے ر سے پینپر اکخ پٹر پن یزمھے مجه و
دباؤ  ں کےویلگانکی اس کہ ا یبتاے سے اشارے نیں می۔ وئی ہخوشے اسے اس بات س۔ مارو

ھے مجں یمے نارٹ کے کوے کنپاے اس ن۔ اھ گیسمجه وہے۔ ا ہو رہدرد یں مں وی ہڈیریمے س

10

w
w
w
.iq

bal
ka

lm
at

i.b
lo

gsp
ot.c

om



۔ایدکھ ر رپن یزمھے مجے سامنکے ا اور اس ے گیاس لکے پسان ھے کمجه ر و۔ پھاکھر
ہربان کسانم
زمین پر  یں نے سر سے ہیٹ اتار کر کسان کو سالم کیا اور اس سے بات کرنا چاہی۔ اس نےم

جھے اپنے اپنا ہاتھ رکھا اور مجھے اشارے سے سمجھایا کہ میں اس پر لیٹ جاؤں۔ پھر وه م
ایسا لگتا  کان کے بہت قریب لے گیا۔ حاالنکہ میں اب بھی اس کے کان سے دو میٹر دور تھا۔

گا کہ توپیں تھا کہ میری آواز باریک تھی اور اسے سنائی نہیں دیتی تھی۔ وه بوال تو ایسے ل
اور مجھے  داغی جا رہی ہیں۔ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ وه مجھے اپنے گھر لے گیا
ھر آئی اور اپنی بیوی کو دکھایا۔ وه مجھے دیکھتے ہی چیخ کر بھاگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد پ

ی ویبکی اس ۔ سودےر بگ، مکیوشش مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کسان سے بولنے کی ک
ھی۔تہی ریکھ دے سپی سچدلڑی بھے اب مج

ھی۔ تی ابکرہی  یکاہے۔ وتا ہانا مختصر کھر پت ۔ کھیایانا الکھمالزم یک ا۔ اھا وقت تکر پہدو
ر ڈتو ں یمیے ، اس لھیتچی ر اونیٹدس مے ن سیزمه وگی۔ وہر یٹمٹھ آی وئی کائڑوکی چجس 
شت وکچھ گر اور ڑ کتوٹی کے ٹکڑے روے نی ویبکی سان ۔ کاہرہی دور ے اس سے مارکے 

یں مھی۔ برابر تکے ز یمی ماری ہائچاونکی ال ھاس ت۔ ایدیں ال مھتکڑی کے لھے ر مجے کل
کی اس ۔ اھا تیگو ہجمع ہ نبکورا پا کسان ں کا۔ یہاگلے انی کھجلدی ا اور جلدکیادا یہ رکشے ن

 یںر مھے۔ گھتہے ریکھ دے رت سیحھے سب مجکے ، سب چےن بیاور تی وی، بںماڑھی بو
ہ نا آسان نپی یانے پاس سے۔ آ جائی انپر یٹنو لیں ا جس مھسا تیاھی بہ الپیا ٹوے چھسٹے وچھ

ے آواز سکی ن ا۔ ایاگلہہ قہقے نں وگان لو۔ اکیادا یہ رکشے نیں م۔ اپڑنا ھے پیر مجگا، مھت
گے۔لے نپھٹان ے کریم

ی کے برابر چوہےآدم
کھانے کے بعد کسان کھیت کو چال گیا اور اپنی بیوی سے کہہ گیا کہ میرا 

خیال رکھے۔ میں بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر 
اپنے بستر پر سال دیا اور دروازه بند کر کے چلی گئی۔ میں دو گھنٹے سویا۔ 
 جب میں جاگا تو نظر دوڑائی۔ وه کمرا تقریبا ایک سو میٹر لمبا اور ساٹھ میٹر

بلند تھا۔ وه بستر جس پر میں بیٹھا ہوا تھا، بیس میٹر چوڑا تھا اور فرش 
سے آٹھ میٹر بلند تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے جتنے بڑے 

دو چوہے بستر پر چڑھ آئے۔ میں نے ڈر کر اپنی تلوار سونت لی، لیکن 
چوہوں کو کوئی ڈر محسوس نہ ہوا۔ ایک نے میرے بازو پر کاٹا ہی تھا کہ میں 

نے تلوار اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ وه مر گیا۔ دوسرا چوہا بھاگ گیا۔ 
کسان کی ایک بیٹی تھی جس کی عمر نو برس تھی۔ اس کا قد باره میٹر 
تھا۔ ویسے ہر لحاظ سے وه عام لڑکیوں جیسی تھی۔ اس کے پاس لکڑی 

کی ایک گڑیا تھی۔
ستر ا بکا ے گڑینں ماکی اور اس یٹی بکی سان ۔ کاھر تگھا سا ٹویک چھایے لکے ا گڑی

۔ اھرح تطٹ کی اں کے ٹازوہجے مارھی ہا بکپڑنرم ے ا نرم سکان ۔ اھسمجں موزویے لے ریم
محفوظ ے سں جانوروے اور دوسرں وہویں چمیں اس مں کہ وکیا، یسند آپا بستر کا ھے گڑیمج

ی نپاه ا تو ورته کطرف اشارکی ز ی چیسیں کجب می۔ بنی استانی ریمیٹی بکی سان ۔ کاھا تگیوہ
ے نڑکی اس ل۔ ایکھ گیلفظ سکے کچھ زبان کی ان یں میں مں ند دنوی۔ چتیا نام لکاس یں زبان م

ی۔ا آدمٹوچھت ہبہے ا مطلب کاس ۔ اکھریگ رڈل یرگرا نام یم
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ں۔ وہ الکنچ بے سں اہوے سہ وجڑکی کی اس لیں م۔ اھتیگ نگ نڈا نام براب ک کملکے ان 
ب یقرکے ت کھیاس ہی جلد ۔ بانگہنٹی وی چھریمی عنیا، ھرتا تکا کہ" یچلکا ڈلم گ"ے اسیں م
ر کے گھن ساک، جو ہےا سا انسان مال ٹوہی چھت ہبیک اچی کہ نپہخبر یں یہ مں ات والویہد
۔ اھبا تم لمے کر سیٹا، جو دو مھتک نک الپا جانور سٹوے چھا سب سک کملکے ان یں ہے۔ م

 برابرک کے نک الپجانور سھے کہ یہ تے تکہوقت ے رتی کشکر یتصوی ریمه ویے اس ل
یے ہیں۔ لیکھ سھی ند لفظ بکے چزبان ی مارے ہاس نہے۔ زبان بولتا ی نپا۔ انسانہے ن یک، لہے
ٹی وچھت ہبں گیانکی ٹاس ہے۔ لتا ے چسں وگانں ٹاور دونوہے وتا ہا کھڑر ں پوگانں ٹدونویہ 

ھی۔ر بتلوای سٹی ویک چھاس اکے پاس ے ہیں۔ وئے ہنے کچھ کپڑے پہاس نہیں۔ مزور کاور 
۔ واہران یر سخت حیکھ کدھے مجه و۔ ایآے ملنے سھ مجھی بی درہویک چا اں کاؤی گبیقر
سان ے کس نا۔ اھا تہر ریں کباتے اس سیں مے سہیں ا اور وھا تگیا یدکھ ر رپز یمیک اھے مج
ا ڈلم ے گسں باتوکی ان ھے۔ تہے ر ریں کباتی ریمه د ویشایں کیں۔ باتک ر تیدی خاصے س
یں مکہ ا یتابھے مجے نڑکی لٹی وچھا تو اس گیال چمان ہجب م۔ اھا تہاترتا جاره رچہا یچ کلک
ی وئکہ کا ھر تے ڈاس۔ اھا تیبناہ ا منصوبکنمائش ی ریمیں مے لیمے نں وہانں۔ وہت اداس ہب
یں مے لیح ماس طرے۔ جائٹ وہ ٹنی سلی ہڈی پریمکہیں اور ے الٹھاہ نیں مھ اتھے ہمجی اتیہد
۔اکیار ہا اظکھ کدے ر اس نے پمانہ کسپی

ن یکلے۔ ا جائیجاے لہ نیں مے لیمے اسکی کہ درخواست ے سپ باے نپاے نیچ لکا ڈلم گ
یک ایے لے ریم۔ اے گیلں اہوھے مجه دن وے کے لیم۔ راھدہ ان نکر پبات کی اس ے سان نک

ے وئے ہنبھی ند سوراخ بیے چلکے وا ہا اور ھته دروازیک ا اکاس ۔ اھا تگیا یصندوق بنوا
۔ واہ ہوانو رے کلیمه ر وکا ٹھبپیچھے و یٹی کبی نپر اور اکھ کر رڑے پوگھو کصندوق ھے۔ ت

س اھی۔ تی ا دچھبیں صندوق میے لے ریمی دگنرم ے سب سں کی وی گڑینپاے نڑکی اس ل
ے ولے ہچکسیاھے مج۔ رتاے کر طیٹمه ر بارپر قدم ہا ڑو۔ گھاھته ف دیلکا تڑباوجود سفر بکے 

ے ہیں۔تگلیں از مہجی دوران بحرکے طوفان ے کہ سیجے تگل
کے ر یٹلو مکس یاله چوے ان سکمکے سان گے۔ کلٹ س منیل تیں کمے نچنک پہتے لیم

ے رائکا مریک کب ایقرڈی کے منے سان نکر ۔ پھاھا تچکوہور چر ھک کتیں م۔ اھر تے پفاصل
ے کے نیکھرا تماشا دیمیں مے مرکو ں کویس آدمیس تیا اور تیدکھ ر رپز یمھے ر مجے کر لپ
ہی و۔ ھیتیے کھڑی لکے حفاظت ی ریمیچ لکا ڈلم گب یز قریمی ریم۔ اگلے ا جانیبالیے ل

یے ر لے کطے سے لپہسوال و جواب ھی۔ یہ تی تچھوپسوال ے سھ اور مجی تیم دکحھے مج
ا کلستان گانیں مہے۔ ور یلگموئل یرا نام لیمکہ ا ھبتاتا تہیں انے زبان سکی ان یں مھے۔ تے ئگ
ی مبا آدملکہ بلہیں نا نیں ٹھگمے لحاظ سکے قد ں کے ویآدمک کے ملے نپاں۔ وہواال ے نہر
ہہ قہق گر لوکسن یں باتی ریمہیں۔ و یدگ لوپ آڑے ہیں۔ ت بہبیں قد مگ لوپ آں اں۔ ہوہ
ل چر پز یمیں میں گے۔ جائے پھٹ ردں کے پانوے کریمکہ تا گسا لیاے آواز سکی ان ے۔ اتگل
ر کال کتلوار نی نپایں م۔ اھرتا تھی کو سالم بں کویر تماشائکاتار ہیٹ نا پا اور اھاتا تکھر دک

ے تہاه چوھ کچاور جو ی ہے جاتکی استعمال ے سکہ یہ کیاتا کھدہیں یہ ر انکرا پھما ے گھاس
۔رتاھی کبه رہا مظاکاس 

مار یبیں م توچے نپہان کمے ت والکھیم ہبعد جب کے اس ی۔ وئہنمائش ی ریمہ دفعه اس دن بار
اروبار بن ک ا مستقلکاس یہ تو اب ی وئی ہآمدنے نمائش سی ریو مکسان کبار یک ا۔ اھا تگیوہ

روز یں مں کہ وکی، ھیسخت اداس تچ لکا ڈلم ے۔ گآتے نیکھدھے مجگ لوھی ر بپت ۔ کھیاگی
ھی۔تہ ر نکفی وئکی کو اس بات کسان کن یکا، لھا تہوتا جارہمزور کبروز 

کہ کے ہاں سے میری طلبیمل
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کسان نے سمجھا کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، اس لیے مجھ سے جلدی 
جلدی جتنی رقم کمائی جاسکتی ہے، کمالی جائے۔ اس کی ہوس بڑھتی 

جارہی تھی۔ وه مجھے دوسرے شہروں کو لے گیا۔ براب ڈنگ نیگ کے بعد 
دوسرا بڑا شہر اور برول گروڈ تھا۔ وہیں بادشاه کا محل واقع تھا۔ اس شہر 

میں میری عام نمائش ہوئی۔ وہاں ہم پہنچے ہی تھے کہ ملکہ کے ہاں سے 
میری طلبی ہوئی۔ بعض خواتین مجھے پہلے ہی دیکھ چکی تھیں۔ مجھے 
امید تھی کہ ملکہ میری جان بچا لے گی۔ اس لیے اس کے سامنے میں 

اپنی میز پر تعظیم کے لیے جھکا۔ اس نے بڑی مہربانی سے اپنی چھوٹی 
انگلی میری طرف بڑھائی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے تھام کر 

بوسہ دیا۔
مختصر ے نیں مچھے۔ وپسوال یں کچھ مے بارکے سفر ے ریاور مک ملے ریمے نکہ مل
"و؟ے ہتہاچنا ہریں ا تم محل مکی"ا، چھوے پاس نیے۔ ر خوبصورت جواب دگم
یں تو مے ردکآذاد ھے ر مجگاه وں۔ وہر کا نوکسان یں کاس وقت تو مکہ ا یبتاے اسے نیں م
۔اں گوجاؤہحاضر یے لکے خدمت پ کی آ

یے لے کے نیچبھے ر مجں پویزار اشرفه ہاور وکی بات ے نں مالزموہی شاے سان سک
کہ مل ےنیں مھی۔ برابر تڑی کے پہیے کے اں کے گاے ہماری ہاشرفیک ایک ا۔ اگیوی ہراض

ال ھبیکھ دی ریمه وں کہ وکی، یںبنالہ مالزمی نپو ایٹی کبکی سان پ کآکی کہ درخواست ے س
لم ی۔ گردکر ہظای رضامندی نپاھی بے سان نکاور ی ئگوی ہر راضپاس بات کہ ملی ہے۔ رتک
ر پ کانھبے نکہ مل۔ واہ ہافسوس نھے کچھ ا تو مجگیس پسان واکجب ھی۔ خوش تھی بیچ لکا ڈ

ی۔بتا دے بات اسکی دل ے نپاے نیں مچھی۔ وہ پوجکی اس ے سھ مج
ھ جمے اس نکہ ا ں گروکا ضرور ادا کسان یں کمیہ رکا شکبات یک صرف ا"ا، ے کہنیں م
لت دوی خاصے فروخت سی ریاور مے نمائش سی ریمه وہیں۔ و مارا نکمخلوق ھی ننی سیج
۔ مر جاتایں آتا تو مہ اس نپ کے پر آگاں۔ وہا گیوہمار یمزور اور بیں کر مگ، مہےا چکما ک

ا یاور رعا ن خاتونیم تریعظکی ا یجو دنں وہر کا نوکہ کملیں مہے کہ ا فخر کاس بات ھے مج
"ه ہے۔رواال ستاے نکمچا کاند اور آسمان چا یگ کنگ نڈاور جو براب کہ ہے ملی تکی چہی

ھی ننی تناگی کہ لے رنکرت یر حکسن کہ یہ ملھے۔ تے ائکھسے نیچ لکا ڈلم گالفاظ ھے یہ مج
ی۔ئے گل اسه کے پر بادشاے کلیں مھ اتے ہنپاھے مجه وک ہے۔ مالکی علم ے اتنھی مخلوق ب

ه کے حضور میںبادشا
دیکھا۔ اس نے  ه کاغذات پر دستخط کر رہا تھا۔ جب ملکہ اندر آگئی تو اس نے سر اٹھا کربادشا

یہ کھلونا ! ہپیاری ملک"مجھے اس کے ہاتھ میں دیکھا لیکن قریب سے نہیں۔ بادشاه نے پوچھا، 
"کب سے تمہارے ہاتھ آیا ہے؟

نا پایں مکہ ا ے کہسھ ا اور مجیردکا ھے کھڑر مجپز یمه کی بادشاے اس نی۔ رائکمسکہ مل
یں ا مھسمجے اس نیے۔ جواب دکے ان ے نیں مچھے۔ وپسوال ی ئے کنه بادشاں۔ راؤکتعارف 

ے نپاے نه بادشای۔ ئڑھ گاور بکچھ رت یحکی اس یے ، اس لںوہلونا ی کھوئکا کقسم گھڑی کی 
ر طرف ہ ھےمجہ کی۔ بات نی وئے کسھ مجے نں وگان لو۔ جاھیو بلوا بں کن داناؤیتک کے مل
، یتکوسہیں ہز جانور نیہ چی"ا، ے کہنں وہانکی۔ بحث یں س مپآں وٹنگھر ۔ پھاالھا بیکھدے س
ہ اور نے ی ہتکسچڑھ ر ں پدرختوہ ، نی ہےتکسگ اھز بیتہ ، نی ہےتکسڑ تو اہ نں کہ یہ وکی
ی ہے۔تکبل بنا سیں ن میزم
یں ر مھیٹجو ت ہےم ی ٹنا آدمے ٹھگا سب سکا یدنں کہ وکی، ہیںنھی بونا بکہ یہ ا ے کہنں وہان
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ں کہ وکی، ہیںن ھیلونا بے ہیں کہ یہ کھجانتھی بیہ م ہے۔ ہا ڑنا بچ گانے پا قد اس سکاس ہے۔ 
یے اس ل۔ تاکا سبنہیں لونا نکھا ٹوچھاتنا ھ اتی ہانسانی وئکاور یک ہے ا اور بارٹوچھت ہبیہ 

ہیں نیں وجود مے سے نھسمجے نچز جو سوی چیسیایک اہے۔ ز یک چیایں یہ مے رائی مارہ
ہیں۔ ز نییں چجناب واال، م"ا، ے کہسالمت سه بادشاے نیں می ہے۔ ئگبن ے سی غلطکہ بلی آئ
د ا قکان یں ہیں۔ شمار مرد اور عورتےبے سیجے ریمں اہجں وہا یآے سک ملے سیایں م
ں ایائچاونی نپای نپاکی ان ہیں۔ انات کدرخت، جانور اور مں اے ہمارہے۔ ہبرابر کے قد ے ریم

"ہیں۔ ےقیطرے کے بسنے نہاور رہیں قانون کے ومت ک، حه ہے، بادشاہےزبان ی مارہیں۔ ہ
ے غور سه ویں۔ بتائیں باتی ئں کی کوکملے دوسرپ کے وریلستان اور گو انه کبادشاے نیں م

یں کچھ مے س مخلوقھی اس نن"ا، ے کہسکہ ملے اس ن۔ اگیا یج دھیس بپو واں کداناؤ۔ اہسنتا ر
ال ھبھ یکدکی اور اس ے ا جائکھرے آرام سگہ جی سیں کو محل مکاس ۔ اں گوچھوھی پاور ب

"ے۔ا جائیدے مرا دیک کاھی و بڑکی کلی والے رنک
یری نئی زندگیم
جھ سے کہ نے لکڑی کا کام کرنے واال ایک کاریگر بال کر ایک صندوق بنانے کو کہا۔ ممل

ان کمچے ر اونیٹم٣اور ڑے وچر یٹم۵، ےر لمبیٹم۵کہا گیا کہ نقشہ میں بنا کردوں۔ میں نے 
طرح ی ے کنڈھکجو ی سیت ا۔ چھایبناه دروازیک اور اں اکھڑکیدو کی اس ۔ ایبناہ ا نقشک
ز اور یم یکایے لے ریمکے۔ رسی کصفائکی اس یچ لکا ڈلم کہ گتاکے جاسکی اور بند ی ائٹھا

پ کے ورہ یکا کیمحسوس ے نیں ا تو مگیوہار یر تکان بن کمیہ جب یں۔ ئی گبنائں ایرسکچھ ک
ه وکہ ا تاگیا یا دگا لیک کڑر اپاوکے ن ی ڈھکعنیت کی چھاس ہے۔ مضبوط ه ادیزے سں انوکم
ے ریمے م سکحکہ کے ملکیں۔ جاسے ر لکا ٹھاے اسہیں اچجانا ے لں اہاور جہیں اچجب گ لو
ٹے موں کے انوکمکے لستان گانے سیا جھسا تیا اکپڑن یا نرم ترکان ے۔ ئے گبنوائیے کپڑے ل

ے ہیں۔وتے ہردٹے پمو
ٹی کے وره اور وی جاتی ادگز لیمی ریب میقرکے تو اس ی تیٹھر بپز یمے کی انکہ کھجب مل

ھی۔ تی تہری تیکھدھے مجه اتا وہیں کھر انٹ کایں کاور می تیدھے مجٹے ٹکڑے وٹے چھوچھ
خاندان ی ہشایں جس می رتکوا ہدعوت ہی اس روز شا۔ اھا دن تچھٹی کا دن ھ کبدں اکے ہان 

ھ مجه بادشاھی۔ تی جاتی ادگب لیقره کے ز بادشایمی ریمھے۔ تے وتیک ہشرگ تمام لوکے 
۔اھتا تچھوپسوال یں مے بارکے م یقانون اور تعلکے ، ان ںوگلوپ کے ورے یس

فخر ے ڑبیں باته کی اور بادشاے رجگ، ٹمنیارلکی پلستان گانک ملے نپایں مھی بھی کبک
ں باتوکی اس " ا،ے کہسکہ ملی نپاے بار اس نیک ا۔ نستاہر کال کھله کھرتا تو بادشاکان یبے س
ہیں م یظم عے ہیں کہ ہتھسمجیہ م ہے۔ ہبات ی کی وقوفےرنا بکغرور ہے کہ وتا ہمعلوم ے س

چھے ا ںمراکحکے ان ہے تا کوسہیں۔ ہم یم عظی ہے کہ ہتے کہبر سکمخلوق تھی ننیہ اور 
ے نتہچھے کپڑے پایہ د یشاں۔ وہن خوبصورت ی، خواتںوچھے ہاگ ر لویسان اور امک، ںوہ
ی قیحق طرحی مارہے کہ یہ ہتا کو سں۔ ہوے ہتھگڑجے تڑ، لںوے ہرتک، محبت اور نفرت ںوہ

"ں۔وہانسان 
کہ ا چسو ےنیں م۔ اھتا تکا سھی کیر بیں کن میکوا، لکھ ہدے سں ان باتوه کی بادشاھے مج
ے رنک، بدصورت اور شوروغل ڑےت بہبیں قد مه وہیے کہ اچنا چسوہیں نیہ ر وقت ھے ہمج
گ ہیں۔لوے وال

یرے لیے کئی خطرےم
لیٹر  ڈنگ نیگ کی ہر چیز بڑی اور بہت بڑی تھی۔ وہاں بارش کا ہر قطره سینکڑوںبراب 
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ہاں ہر وقت پانی کے برابر ہوتا تھا۔ ایک ایک اوال سو سو کلو گرام کا ہوتا۔ اس لیے میں و
رسنے خطرے میں رہتا تھا۔ ایک دن میں محل کے سبزه زار کی سیر کر رہا تھا کہ اولے ب
ا کلیچ لگے۔ ایک اوال مجھے کیا لگا میں زمین پر گر پڑا۔ گھاس کی وجہ سے مجھے گلم ڈ

ر پنجر دیکھ نہ سکی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک اور اوال آیا۔ اب تو میرے انج
رہا۔ گلم  ڈھیلے ہوگئے۔ رینگتے رینگتے میں گالب کے درخت کے نیچے پناه لی اور وہیں پڑا
۔ کوئی ڈا کلیچ مجھے تالش کر کے درخت کے نیچے سے اٹھا کر لے گئی اور بستر پر لٹایا

دس دن کے بعد میں صحیح ہوا۔
ں کے ولوای۔ ردکر شروع یر سپھوا تو ٹھیک ہجب ۔ اھا مزا آتا تڑبیں ر میسکی باغ ھے مج

ه ندرپا ٹوے چھا سٹوچھا ں کاہوی ہے۔ ر ضرورکا ذں کجانورویں مں خطروے دوسره عالو
د یفا سٹویک چھاے سں اے کہجانہ دن نیک ا۔ اھا تڑبے سں رندوڑے پبے سڑے بپ کے وری
ه وھی کہ تی ئی گت دیتربے اس۔ اھتا تکا ی کماله و۔ اھر تیٹمٹھ ا قد آکاس ۔ اگیآیں تا باغ مک

ر ے کلھے ور مجا ایآه و۔ اھجاتا تے ر لکا ٹھر ایں پکڑ کمہ ر منیبغے ائچنپہو نقصان ں کزوچی
ھے مجی لما۔ اھا تہرپ انے کخوف سیں م۔ ایدکھ ر رپن یا اور زمچنپہاس ی کے پا مالھدیس

سخت ه و۔ ایآے اس لیچ کے پلکا ڈلم ھے گر مجکھ کر رں پوھاتں ہدونوے نپاه و۔ اھجانتا ت
ے زمت خطرمالی کی مالہ ا ورنہیں کیر نکذے سه اور بادشاکہ ا ملے کتکن یک، لیوئہناراض 

ی۔جاتیں پڑ م
ک کی لمے نپاه و۔ اھنا جاتا تے چسں رانوگھف یشرہیں جنھیں۔ تیں خادمائی ئکہ کی کمل

را یمں کہ ھیتی وتہز یتی اتنه وھیں تی اتگلیں جو خوشبوئه وھیں۔ تں اڑکین لیخوبصورت تر
۔اھتا تگلے نپھٹدماغ 
ا کیر کا ذکبارود ے نیں م۔ ایمتعلق بتاکے نظام کے ومت کحک کی ملے نپاے نیں و مه کبادشا
یں مک ملے ریمیں باتی سیاکہ ا یم دکحے اس نں۔ وہتا کبنا سپ بارود اور تویں مکہ ا کہاور 

ی م اس آدمگ ہیں۔ ہسند لوپم امن ۔ ہاں گرادوکقتل ہیں تمیں مہ رنا ورنہ کنے سامنی کے سک
مارا ے۔ ہہرتا کام ی کے کالئھاور بہے رتا کدا ہ پیغلیے لں کے وگجو لوے ہیں رتکقدر کی 

تم ے ی، اس لہےا ٹوچھارا سر ہتمں کہ و۔ چوتاہیں ہا نه کادیزے سں لفظو٢٢قانون ی وئک
۔رناہ کر نیں پھباتیہ ! خبردار۔ وے ہرتیں کباتی سیجں وقوفوےب

یک دن کیا ہواا
فاظت یک دن گلم ڈا کلیچ مجھے سمندر کے ساحل پر لے گئی۔ میرے صندوق کو ایک جگہ حا

یہ ! ۔ یا هللاسے رکھ کر وه سو گئی۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ صندوق اوپر کو اٹھتا جارہا ہے
ہیں تھا کہ صندوق ہوا میں تھا۔ اوپر سے بند، نیچے سے بند، مجھے کچھ پتا ن! کیا ماجرا ہے

ائی کیا ہوا۔ جب خاصی دیر ہوگئی تو مجھے ایک بڑے پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز سن
ر مجھے گرا دی۔ اب میں ڈرا کہ کوئی سمندری بڑا پرنده مجھے اٹھا الیا ہے اور کسی پہاڑ پ

کے  دے گا اور گرتے ہی میرے اور صندوق کے پڑخچے اڑ جائیں گے۔ پھر دو تین پرندوں
ھپٹی ہورہی پھڑپھڑانے کی آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ صندوق کے لیے پرندوں میں چھنا ج

عافی مانگ اب تمہاری موت یقینی ہے۔ هللا سے اپنے گناہوں کی م! گلیور"ہے۔ میں نے سوچا، 
"لو۔

کی  اور صندوق سمندرڑے اٹے نی کے چھیانی۔ پدی آواز سنائے کی رنگصندوق ے ام سھڑد
ہی ل رچوا ی ہز طوفانیت تہبے۔ ئگزر ے گوئے ہرتیطرح تی دن اسی ئ۔ کاگلے رنیر تپسطح 

کہ ا گسا لیر اھیں۔ پھتی راتیچے گنھی بکاور ھیں تی اتٹھر اپاوھی بکو کصندوق یں موجھی۔ ت
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چھیڑ و ے کڑے کوئگے ہر لپاوکے ز صندوق ی چیوئہے۔ کا یراے ٹکز سی چیسکصندوق 
ے کی ولنزبان بی زیرگانھے مجیں۔ دی سنائیں آوازکچھ وا اور ہر صندوق بلند ھی۔ پھتہی ر

ول کھن ڈھکا کصندوق ۔ اھا تیا لچبے از نہجیک اھے مجہے ر کشکھ الکھ ا ال کهللای۔ آواز آئ
!گیوہ یوئی ہخوشی تنھے کاس وقت مجے ہیں کہ تکرسه کاندازپ آ۔ اگیا یال لکنھے ر مجک

****

ا سفرکنم ی وئہ:   یسرا سفرت
کرتے  یں انگلستان پہنچا۔ لوگ میرے سفروں کا حال سن کر حیران ہوئے۔ میری بڑی قدرم

 تھے۔ میرے رشتے دار مجھ پر فخر کرتے تھے۔ اچھے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن مجھے
اس ے نیں مہے۔ ا ہر رکتالش کی تان یک کپامعلوم ہوا کہ ایک شخص اپنے جہاز کے لیے 

۔ اھا تیں کیم١٧٠٠ال سفر ے پہنیں مکہ ا گوہاد یو پ کآ۔ اگیتان بن کپا کا اور اس ہ کیرابطے س
ا چکزر یں گسفر می سمندرہ حصه ادیا زں کدس سالوھے۔ تچکے زر گو دس سال کاب اس 

۔اھتا تگلہیں ا نچھنا اہریں لستان مگانھے مج۔ اھا تچکوی ہا عادکاب اس یں م۔ اھت
کہ ا یا آسیدن ایک ر ا۔ پھزراگا چھر اھبہ نہیمے۔ وئہ ہروانے از لہم جیں هم١٧١٠ستمبر 

ے ل سکمشی ڑبے۔ ئپڑگمار یتمام مالح بھی۔ تہیں و نکوا نام ہا اور ھل خاموش تکسمندر بال
ہ علوم نمھے یہ مجی کیے۔ رتھمالح بے نئے نیں مے سں اہو۔ اے گیوس لڈو بارباکاز ہجیں م
ا مال ر لدپاز ہر جکجا یں جنوب مھے مجھے۔ تے رٹیلی بحری آدمی ئے کسیں ان مکہ ا ھت
یہ اور کی ش سازے نں روٹیان ل۔ اھلستان النا تگانکے ر کد یمال خرے سں اہا اور وھنا تیچب

ے ریمے ھمجے نں وہانے۔ ا جائکیاستعمال یے لکے مار ٹ و لوکاز ہاس جکہ ا یبناہ منصوب
ہیں کہ انہ ور نوا اہمعلوم ھے مجہ ر نی۔ پھلچوا ہز یت تہب۔ اگیطوفان آ۔ ایردکد یقیں از مہج
ں یمی شتیک کاھے مجی۔ ن نظر آئیزمیں م١٧١١ی مئے۔ ئگزر ں گنوہیمہے۔ ا ہجارں اکہاز ہج
ے۔بنے لتچر ے کاز لہاور خود جے آئڑ وچھر پن یزمه ر وکا ٹھب
ں یمے۔ ت نظر آئکھیوس درخت اور پھاس گھا تو گیدور ے کچھ سے نارکے کسمندر یں م
ک ہے۔ون سا ملکہ یہ کا ھران تیح

یب و غریب جانورعج
انور گے چال تو مجھے جانوروں کے پیروں کے نشان نظر آئے۔ پھر ایک کھیت میں کئی جآ

ھے۔ دیکھے، بڑے بدصورت اور گندے۔ نر جانوروں کے سر اور ٹانگوں پر بڑے بڑے بال ت
ی ماده جانوروں کے صرف سر پر بال تھے۔ نر جانوروں کی بکروں کی طرح داڑھیاں بھ

یا۔ آگے گیا تھیں۔ میں نے اتنے بھدے جانور پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں سڑک پر چلتا گ
ے اپنی تو ایک جانور نے میرا رستہ روک لیا۔ اس نے اگال پیر میری طرف بڑھایا۔ میں ن
چاہتا تھا،  تلوار سے اس کے پاؤں کو چھیڑا۔ میں اسے زخمی نہیں کرنا چاہتا تھا فقط روکنا

ر لیکن اسے چوٹ لگی تھی۔ اس نے عجیب و غریب آواز نکالی اور لگ بھگ چالیس جانو
خت آگئے اور طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگے۔ میں نے ایک درخت کے قریب جا کر، در

ر چڑھ کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی تلوار کو لہرانا شروع کیا۔ کچھ جانور درخت پ
س کی گئے اور مجھ پر کچھ پھینکنے لگے۔ پھر یکایک سب کے سب جانور بھاگ گئے۔ میں ا

یری طرف وجہ سمجھ نہ سکا اور سڑک پر ہو لیا۔ آگے جاکر مجھے ایک گھوڑا نظر آیا۔ وه م
ر کوم ھگرد گاردے ریمه و۔ اگلے رنکر ہرت ظایاور حآرہا تھا۔ اس نے مجھے بغور دیکھا 

ے دوسریک ر ااوے ر مالئیں پیدائے نپاے نں دونو۔ ایا آڑوگھاور یک ر ا۔ پھاہتا ریکھدھے مج
ی وئه کا وھا تتگسا لیاھیں۔ تی تگلہ دوستانیں آوازہے۔ یہ رے التکنیں آوازکے رہ کطرف منکی 
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یں باتے سے دوسریک اه د ویشاگے۔ لے لنٹہر پیچھے ہٹ کر یٹند مچر ہے ہیں۔ پھزبان بول ر
ے نڑے وگھ ےل۔ پہاڑھبگے آیں مں۔ روہ کا نکیاور ں روکا کہ کیا ھران تیحیں مھے۔ تہے ررک

ں ونود۔ اھا تہرے م دکا حے کجانک رھے مجه د ویشای۔ الکا آواز نھاال تگ کا رنکجس 
 رپن یر زمے پکڑ کسہ و منے ہیٹ کریمے نڑے وے گھالے۔ کب آئیقرے ریر مڑے پھوگھ

ا ڑاھجے اس رکا ٹھاے ہیٹ نیں م۔ اھا تگ کرنی ئھتکا ڑوگھدوسرا ۔ مسالے ر سیں پیدائے نپا
ے سٹ وے کریا مڑوی گھئھتہے۔ کرے تیکھدے سی رانیحی دونوئه و۔ ایلکھ ر رپر سر پھاور 

ہ ا حصکد جلی ریمٹ وکہ کا یکھدے جب اس ن۔ اہتا ریله جائزی وئکر کمل مل ی نھوتھتی نپا
۔واہران یتو اور حہیں ن
ے ولتزبان بی وئه کوکہ ا ھسمجھی یہی بے نیں اب مگے۔ لے بولنے سے دوسریک ر اه پھو

"۔وہای"ا، ے کہنیں تو مے وئه چپ ہجب و۔ اھت" وہای"بار بار سنا ے نیں لفظ جو میک اہیں۔ 
لنا بوھے مجه و۔ ایراہلفظ صاف صاف دوبار دے یہ نڑے وه گھایسے۔ وئہران یسخت حه و
"۔نمی وئہ"ل لفظ بوال، کمشیک ا اڑوی گھئھتکر ۔ پھاھا تہا رکھس
بعد کے ت چی باتکی ر یدے۔ کچھ وئہران یحں دونوه ا اور وکیو ادا کند بار اس لفظ ے چنیں م
ی ئھتکر پھوا اور چھو کر یں پیدائڑے کے وے گھدوسرے ر سیں پیدائے نپاے نڑے ویک گھا

یں مہے کہ ا تہاه چوکہ ا ه کیاندازے نیں مے سں توکحرڑے کی وه گھایس۔ اگیال کہیں چا ڑوگھ
ں اشاروے ن یںم" ونہون، ہ"ا ھتا ته کہلتا تو وہ چستہآہ ستہآیں جب مں۔ لوگے چآگے آکے اس 

۔ایا موقع دے کرنکآرام ھے مجے اس نں۔ وہوا ہا کھت تہبیں مکہ ا کیر ہظاے یہ س
گھوڑوں کا گھر

کچھ دیر کے بعد ہم ایک مکان میں پہنچ گئے۔ میرا خیال تھا کہ یہ گھوڑے 
کسی انسان کی ملکیت ہیں جس نے انہیں عمده تربیت دی ہے، مگر وہاں 
کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ مکان کے اندر جب ہم بہترین کمروں میں پہنچے 
تو سیاه گھوڑے نے آواز دی۔ ایک خوبصورت گھوڑی اور گھوڑے کے دو بچے 
مجھے دیکھنے آئے۔ اب اندازه ہوا کہ سیاه گھوڑا گھر کا مالک ہے۔ گھوڑی 

اس کی بیوی اور باقی دونوں ان کے بچے ہیں۔ گھوڑی نے میرے ہاتھوں اور 
چہرے کو دیکھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وه مجھ سے نفرت کر رہی ہے۔ اس 

اس ۔ بار سنای ئکو ہایلفظ ے ننے مڑکر سیاه گھوڑے سے باتیں شروع کیں۔ میں 
ے نیں و ما جھلفظ ته وچہ یہی رگ، اہےا کیا اصل مطلب کاس کہ ا ھتہ معلوم نھے مجک وقت ت

۔اھبار سنا تی لپہ
یں م عمارتٹی ویک چھر اے پذرا فاصلے ان سکاس مھے وا مجہتا کہون ہون ہا ڑوه گھایس
 هوھے۔ تے نظر آئھے مجے لے پہجو سب سھے جانور ته روکن میته ویں اس م۔ اے گیل

ے وئھے ہدبنے وار سیده و۔ اگوہا جاتا یام لکر ں پتوے کھیجن سھے جانور تکے مزدور فسم 
۔ ایم دکحی وئے کا اور اسیو بالڑے کوگھسرخ کے عمر ٹی ویک چھاے نڑے وه گھایسھے۔ت

ا یآے و لکور جانه روکت میاہنیک ا اڑوگھسرخ ه و۔ اھوتا تہر معلوم کا نوکا اس ڑوگھسرخ یہ 
و اور کاس جانور ے نڑے وگھاور سرخ ڑے وه گھایر س۔ پھایر دکا ھ کھڑساتے ریمے اور اس

ه وہے۔ ا یکبات کہ ا ھ گیسمجیں م۔ و سناہایبار لفظ ی ئے کان سیں م۔ ایکھدے غور سھے مج
ر پر ان گ، مھےطرح تں کی وھاتے ہریمں اؤے پلگاکے اس ۔ اھا تکل کشی جانور انسانی وحش
ا، ھت ملتاے سے رے چہریمھی به رچہا کاس ھے۔ تھی بے ندگت ہاور بھے ته ادیت زہبال ب

و نظر ک ںوڑوگھن یک، لھےتکے طرح ی یی ریمں اؤکے پو ہا۔ یاھته ندگا اور ڑوکچھ چن یکل
ا اور ھا تگننه وھے۔ تے سیجیک اھی بدن بھے۔ تکھے ن رٹ پہبوے نیں مں کہ وکی، ےآئہ ن
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ھے۔تکھے ن رے کپڑے پہنیں م
 اکھوشت گا کز چیس ے کجانہ نگ و لوہای۔ یغذا دکی طرح ی ئھے کمجے نڑے وگھسرخ 

ی ئکاور م اسگھسرخ ھے مجے ر اس ن۔ پھاکا سہ کھنیں مکہ ا ھاتنا بدبو دار ته وھے۔ تہے ر
۔اں گؤمال تو مرجاہ و نے کانکچھ کھر گاکہ ا ھشان تیریے پتو اس لیں می۔ و دے کانکھ
ا یں کیم۔ اں گاؤکھا یں کیمکہ ا ھا تہرچھ وه پو۔ ایاگلے سہ منے نپاں اؤپنا پاے نڑے وه گھایس

ھے۔ تہے ر جارے کلڑے کہیں وگھجو مالزم ی نظر آئے ائیک گاھے اس وقت مج۔ تایجواب د
ے رمیک کاھے مجڑی ویک گھا۔ اں گوھ پیا دودکاس یں مکہ ا یاھسمجے سے اشارے نیں م
۔اھ پیدخوب دوے نیں ا اور میبرتن دیک اھے مجے اس ن۔ اھا تکھرھ دودں اہجی ئے گلیں م

ی کاس یں می کے ہیں۔ جئی معنکے جس " ھلونہ"ا یکھاور لفظ سیک اے نیں بعد مکے اس 
ہ گے۔ یلے ملنھے ل مجں کے پھاور درختوھ ، دودٹیروی کی ئکاب م۔ اگلے انٹی پکرو

رات ے۔ ھتے اتکھو ہایا جو یاہیں کھوشت نه گوھی بے کنیں مھی۔ غذا تچھی ایے لکے صحت 
ان کس ماه ویں۔ بنائگہ جے کی سونے ریمکہ ا یم دکو حں کمالزموے نپاے نڑے وه گھایو سک
ھی۔ر تے پفاصلے کچھ س

ہوئ نم کی زبان
بان سیکھوں۔ یرا پہال کام یہ تھا کہ میں سیاه گھوڑے اور دوسرے گھوڑوں یعنی ہوئ نم کی زم

کہ میں ان کی  یہ بات قابل ذکر ہے کہ سیاه گھوڑا، اس کا کنبہ اور تمام نوکر یہی چاہتے تھے
ھوڑا زبان سیکھوں۔ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ مجھ میں سوچنے کی قوت ہے۔ سیاه گ

اسے یقین تھا کہ  گویا میرا مالک تھا۔ وه بھی یہی چاہتا تھا کہ میں ان کی زبان جلد سیکھ لوں۔
ے بہتر میں یاہو ہوں یعنی وحشی انسان، مگر میری صفائی اور عقل دیکھ کر وه مجھے ان س

ھوڑے سمجھنے لگا۔ دس ہفتوں میں مجھے ضروری باتیں آگئیں۔ تین مہینے بعد میں سیاه گ
ک کا ہوں۔ کے سواالت کے جواب دینے کے قابل ہوگیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ایک اور مل
لیا اور سمندر کے راستے ایک جہاز پر یہاں آیا تھا۔ دوسرے آدمیوں نے جہاز پر قبضہ کر

و نہیں تم نے غلطی کی ہے۔ تم نے وه بات نہیں کی ج"مجھے یہاں چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، 
"ہے۔

ٹ وھجیں زبان مکی ان کہ وا ہمعلوم ھے مجیں بعد م۔ اھسمجہیں ا مطلب نکان یں اس وقت م
و کز چی یسکڑی کی کجانور لیک اکہ مانتا ہیں و نکاس بات ه و۔ اھتہ لفظ نی وئیے کلکے 

ز ی چیسیاکڑی کی نم لی وئی ہوئکہ کا ھن تیقے یاسہے۔ تا کال سیں چمی انے پسی مرضی نپا
ے نپایں م۔ اے گدے رنہیں کو استعمال نں کوؤہاه یتو وی بنالے ر اس نگتا اور اکبنا سہیں ن

یں ے ہبولتکچھ سب چ سٹ وھجگ م لوکہ ہا کا سھسمجہ نیہ و ک) ڑےوه گھایسی عنی(ک مال
ے ہیں۔رتیے کلے کے رنکا مال حاصل ے یرنکحاصل ہ ر غلبں پام دوسروکسا یاه ویہ کہ اور 

یاہو اور ہوئی نم
ہوئی نم نے یاہوؤں کو جانوروں کے طور پر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے 
رکھا ہوا تھا۔ ان کے مکانات سیاه گھوڑے کے مکان سے دور تھے۔ دن بھر 

انہیں کھیتوں میں رکھا جاتا۔ یاہو گندگی کو پسند کرتے تھے۔ ان کی ہر بات 
خراب تھی، مگر سیاه گھوڑے کو یقین تھا کہ میں ہوں تو یاہو مگر صاف اور 

اچھی قسم کا۔ یاہو ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ کبھی غذا پر جھگڑا ہوتا تو 
کبھی کسی جگہ پر۔ وه سست اور کاہل تھے۔ ہوئی نم کی زبان میں لفظ 

۔ بچے کی "خم یاہو"نہیں۔ وه مالزم کی بےوقوفی کے لیے کہتے " خراب"
۔ پتھر، سخت ہوا، سخت بارش اور دیگر "ونا ہولم ہاہو"غلطی کے لیے کہتے 
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کو استعمال کرتے تھے۔" یاہو"خراب چیزوں کے لیے وه لفظ 
مند  مضبوط اور صحتہیں انھے۔ تے اتکھسه ریوغی ، محنت، دوستیو صفائں کوچنم بی وئه
جمع  یےلں کے مقابلوں کے لوه کھیوے ر سھبک ار سال بعد ملھے۔ چتے رتکسند پنا یکھد
ت سناتا یک گیدوست ای وئکا کر ان پطور کے و انعام ں کوالوے تنیجیں ل مھے۔ کھیتے وتہ
ر ں پباتو ریگر صحت اور دکو ہجمع ه سربراں کے خاندانویں اجالس میک ار سال بعد ا۔ چاھت

ک مال رایمیں ا جس مھوا تہسا اجالس یایک ا تو اھاس تکے پان یں جب مھے۔ تے رتکغور 
نم ی وئہو کو ہایک یتم اہے کہ ا گیا ہ کیصلیفیں یہ اس اجالس مکہ ا یبتاے اس ن۔ اھوا تیک ہشر
ں وؤہاے یرتم دوسے ہیں کہ مانته یہ وہیں۔ خالف کے سب اس بات ه و۔ وے ہوئکھے ہر رکبنا 
راؤ کفساد  رکر بن یڈلں کے وؤہاے یتم دوسرہے کہ ر ہیں یہ ڈان۔ وہایو ہر گو، مہتر ہبے س

ر ی پانپم تہیے کہ اہیں چاب تمں۔ جوادوھدور بہیں کہیں تمیں مه یہ ہے کہ ا مشورکان گے۔ 
ھ مجسکچھ سب یں م۔ ل دوے چسں ایہبناؤ اور ه وھے تے رتکر کا ذکز چیجس ی والے رنیت

ر پاس ۔ ایبجرا بنا لیک اے نیں میں مں فتوکی۔ چھے ہمدد ی ریمے نم نی وئے ہدوسر۔ اگی
ی کی ئکم اورھ دودیں می شت۔ کایبادبان بنایک اے سں ہی الوے کھنیں میں۔ دڈھ منیں الکھ
۔ایاتار دیں سمندر مے اور اسکھی رٹی رو
ہ از نظر نہجی وئں۔ کوچنپہندوستان یں ہمھی کہ ش تہخوای ریم۔ اہرتا رکسفر یں روز می ئک

۔ ایا لٹھاھے مجے نں وہان۔ از مالہجی الگرتیک پا تو اھب تیقرے کے مرنیں دن جب میک ا۔ ایآ
ه ور آخر واچھے وپسوال ی ئے کاس ن۔ ایآہیں ن نیقیو کتان کپتو ی سنائی انی کہنپاے نیں م
۔اچ گینپہن لستاگانیں مے سں اہا اور وے گیلسبن لھے مجه و۔ اگلے رنکن یقیا ں کباتوی ریم

٭٭٭
الہمدرد نونہ ہنامهما,ےترجمکی رملیغء سے لیا گیا۔١٩٨٨ہنامہ ہمدرد نونہال ، جوالئی ما
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